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: دراسة في 2001سبتمبر  11دور اإلتحاد األوربي في مكافحة اإلرهاب الدولي بعد أحداث 
 مدى فاعلية آلية "الدمقرطة".

 

*آسيا لعمراني                                                                        
  

 امعة تيزي وزوج                                                           

 

 

 تمهيد:  

بادلتغَتات اإلقليمية والدولية اجلديدة، وأضحى حيتل  مرتبطا 1002لقد أصبح مفهوم األمن بعد أحداث سبتمرب      
 ولقد اعترب اإلرىاب ،مكانة رئيسية يف أولويات سياسات الدول الداخلية واخلارجية وحىت اىتمام ادلنظمات اإلقليمية

أن أوربا  (2005)لندن و يف  (2004)أثبتت التفجَتات يف مدريد  كما،  ديدات األمنية خطورةمن أكثر الته الدويل
 انأساسي انبات ربقيق األمن واالستقرار الدوليُت شرط ذلذا .ىي أيضا ىدفا ألشكال جديدة من اإلرىاب الدويل

أمنو اإلقليمي حىت يتمكن من ادلسامهة درك االرباد ضرورة ربقيق أومن أجل ىذا  ،االرباد األوريبتكامل الستمرار قوة 
 يف الشؤون األمنية الدولية ومعاجلة قضايا أمنية هتدد اجملتمع الدويل ككل.  

معاجلة أخطر لعب دور أساسي يف  رسم إسًتاتيجية شاملة سبكنو من وعليو تركز االىتمام األوريب حول كيفية      
مستخدما كل إمكانياتو  خالل الًتكيز على مواجهة التهديد اإلرىايب،من  القضايا األمنية اليت يشهدىا القرن احلايل

 على الساحة الدولية شليزةاالحتفاظ دبكانة وبالتايل  ،ادلتوفرة للقيام بذلك سواء االقتصادية أو السياسية أو الدبلوماسية
سبتمرب  11الدويل بعد أحداث فما ىي إسًتاتيجية اإلرباد األوريب دلكافحة اإلرىاب  .بعيدا عن اذليمنة األمريكية

؟ وإىل أي مدى ديكن آللية الدمقرطة اليت يعتمدىا اإلرباد األوريب أن تنجح يف القضاء على اإلرىاب الدويل؟ 2001
 أو على األقل ربقيق األجندة األوربية؟

 : األوربية وآليات مواجهتهمن وجهة النظر  اإلرهاب أوال: تعريف      
 

التهديد قدمي واعترب  ىذارىاب من أكثر التهديدات اليت يواجهها اجملتمع الدويل حاليا، ورغم أن تعترب ظاىرة اإل     
الواليات  هدفتستااليت  1002سبتمرب  22إال أن ىجمات  ،األمن الوطٍت هدديكونو   قضية داخليةلوقت طويل 

 حد فاصللذلك مل يعد ىناك عو العادلي، طابإىل  حيزه احملليدت إىل انتقال مفهوم اإلرىاب من أ ادلتحدة األمريكية 
أن ىذا كما   .يف رلملو يهدد األمن العادلي  العابر للحدود أضحى اإلرىاببل  ،بُت األمن الداخلي واألمن الدويل

مت الًتكيز يف السياسات الدولية على  حيث بعدا جديدا مع خطورة حصولو على أسلحة الدمار الشامل،التهديد أخذ 
سبتمرب  11شئ عن اإلرىاب، والذي ازبذ أشكاال سلتلفة. فبعد أن برز اإلرىاب داخل الدول انتشر بعد التهديد النا

                                                 

وزوأستاذة مساعدة بقسم العلوم السياسية جامعة تيزي    *  
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ىذا التهديد على ادلستوى الدويل، فأصبح اإلرىاب العابر للدول، بكل أشكالو: ادليكرويب وااللكًتوين إضافة إىل 
 .1النووي والبيولوجي

 
ال يزال يشكل نقطة خالف سواء من الناحية القانونية أو السياسية خاصة ب اإلرىاوذبدر اإلشارة إىل أن مفهوم       

فاإلرىاب يتمتع خباصية الغموض  ،ومع ىذا مل يتم التوصل إىل تعريف واحد وزلدد لو ،مع زبطيو للحدود اجلغرافية
ة، وإمنا سبلك قدرة حيث يصعب رصد اجلماعات اإلرىابية اليت ليس ذلا مركز أو قاعدة عمليات أو مناطق سبركز واضح

فائقة على ادلرونة واحلركة. كما أن العمليات اإلرىابية تتسم خبصائص متميزة وسلتلفة عن إرىاب العقود السابقة من 
وتتسم مجاعات اإلرىاب اجلديد بغلبة النمط العابر للجنسيات حيث تضـم أفراد ، حيث التنظيم والتسليح واألىداف

سياسية معينة. كما تنتقل ىذه اجلماعات من مكان إىل  أو دينية إيديولوجيةن ذبمعها ينتمون إىل جنسيات سلـتلفة لك
أكثر  تسلحيةعلى استخدام منظومات  ةقادر  اكما أهن  ،تعقبها أو استهدافها آخر شلا جيعل من الصعب متابعتها أو

 . 2تطورا وتعقيدا
والتفريق بينو وبُت  ،يف القانوين الدقيق ذلذه الظاىرةالتعر بمصدر قلق كبَت فيما يتعلق  شكلي اإلرىاب مفهومذلذا بات 

 . مرتكبيو ةتابعمحبيث ديكن ىذا التعريف مسألة ربديد السلوكيات اليت جيب أن يشملها األخرى، خاصة  اجلرائم
 على ادلستوى األوريب. فقد أشار االرباد األوريب يف حىتويبدو أن صعوبة ربديد تعريف مشًتك لإلرىاب طرحت      

لسد  2002جوان  13ادلاضي إىل اإلرىاب دون تقدمي تعريف قانوين لو، ذلذا أصدر قرار بشأن مكافحة اإلرىاب يف 
ىذه الفجوة، وتقدمي تعريف شامل ومنسق لإلرىاب مع التفريق بينو وبُت اجلرائم العادية. فادلادة األوىل من القرار ربدد 

طٍت واليت نظرا لطبيعتها وسياقها، تلحق ضررا بالغا بدولة أو منظمة دولية، "جرائم دبوجب القانون الو  اجلرائم اإلرىابية
( ضغط مفرط على حكومة أو منظمة دولية للقيام أو 2( زبويف خطَت للسكان، أو )1حيث ارتكبت هبدف : )

ية، الدستورية، ( زعزعة االستقرار بشكل خطَت أو تدمَت اذلياكل األساسية السياس3االمتناع عن القيام بأي عمل، أو )
  .3االقتصادية، أو االجتماعية يف أي بلد أو منظمة دولية"

 اىذغَت أن بات موجها للدول األعضاء وليس االرباد األوريب،  اإلرىايبوما ديكن قولو يف ىذا اإلطار، أن التهديد      
اك اعتداءات ضد دول االرباد فهن ال يوجد فهم مشًتك للعوامل ادلؤدية لإلرىاب.ال ديكن تعميمو، ألنو التعريف 

األمر الذي يصعب من خاللو إعطاء  األوريب منفردة، واليت ردبا ىي نتيجة لسياساهتا ادلوالية للواليات ادلتحدة األمريكية.
أي  ،مصلحية لتفسَتاتواسعا ال اجملترك و  وبالتايل عدم االتفاق حول طرق التعامل معو، ،تعريف دقيق ذلذا التهديد

مازال اخلالف مثار بشأهنا،  حاالت دلصاحلها خاصة وأن ىناك مناسباالقوى الكربى فهوم وفق ما تراه ادلىذا توظيف 
 السيما حول شرعية احلركات اليت تستعمل العنف ادلسلح يف قضايا تقرير ادلصَت.

فأصبحت  ير مصَتىا،للشعوب يف تقر  التحررية ركاتاحلمت الربط بُت اإلرىاب واحلركات الثورية ضد االستعمار أو  فقد
غياب ادلعايَت للتمييز بُت األنشطة ادلرتبطة بالظاىرة مثل يف ظل تتم يف صور متناقضة  مفهوم اإلرىاب استخدامات

مع صعوبة سبييز أعمال العنف القانونية ضد احلكومات دبا يسمى ادلقاومة ادلشروعة من جانب  ،حرب العصابات
خاصة يف  األمريكيةالسياسة مل زبتلف عن  وربيةأن السياسة األ ةادلالحظر باجلديو  .4مجاعات تستهدف تقرير ادلصَت
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حركة "محاس" و"اجلهاد اإلسالمي الفلسطيٍت" باإلرىابية ووضعها يف القائمة مثل  اهتام حركات ادلقاومة الفلسطينية
  .4السوداء

يف حرهبا  ةاألمريكيواليات ادلتحدة ال ساندت كل دول اإلرباد األوريبوبالنظر إىل طبيعة العالقات األوروأطلسية، فإن    
  يف أفغانستان، تنظيم القاعدةالعسكري الذي استهدف  يف التحالف الدويلعلى اإلرىاب من خالل مشاركتها 

العامل احلر بقدر ما ىي معركة  ، ليست معركة الواليات ادلتحدة األمريكيةأن احلرب على اإلرىاب مؤكدين على 
  .رىابضد اإلالدديقراطي 

لكن سرعان ما تغَتت مواقف أغلب الدول األوربية على رأسها فرنسا وأدلانيا فيما يتعلق باستخدام القوة العسكرية 
، حيث دعتا إىل تكثيف اجلهود الدولية دلواجهة اإلرىاب يف إطار الشرعية الدولية مع للقضاء على اإلرىاب الدويل

، فإنو ال ديكن معاجلتها ةإذا كانت التهديدات اجلديدة عسكري ذلك أنو احًتام قرارات األمم ادلتحدة، وحجتهما يف
 غَت ُتاألوربيوكان الباحث "ألفارو دو فاسكونسلوس" قد أشار إىل ىذه النقطة مؤكدا على أن    .بالوسائل العسكرية

ور أكثر أمهية يف ادلكافحة يكون ذلا دس مقتنعُت بأمرين: أوذلما اآللية العسكرية األوربية واليت ىي يف إطار التشكيل
ىو األساسي والذي يعٍت تعاون  :التفسَت األول ادلباشرة ضد اإلرىاب. وثانيهما أن مكافحة اإلرىاب تشمل تفسَتين:

ىذه ادلكافحة سلتلفة طبيعيا عن ادلواجهة العسكرية حيث تكون الوسيلة و  ،الشرطة ومصاحل اإلعالم وادلعلومات
خاصة وأن الربيطانيُت شاركوا يف احلرب على  للموقف األوريبشاملة يصعب إعطاء رؤية العسكرية ثانوية، ومع ىذا 

وضعها يف نفس ادلرتبة مع تنظيم  ذات أجندة وطنية داخلية، ال ديكن مجاعات إرىابأن ىناك التفسَت الثاين:  العراق.
 . 5 الذي حيمل أجندة متخطية للحدود، ومع ىذا جيب مواجهتها بطريقة ذكية القاعدة

، ذباه احلرب على اإلرىابويف ىذا اإلطار جيب التمييز بُت ادلواقف األوربية دلا ديكن تسميتو "بالثالوث األوريب"      
تأييده ادلطلق أعلن  الربيطاين ادلوقففإن  ففيما عارضت فرنسا وأدلانيا السياسة األمريكية كما سبقت اإلشارة إليو،

"أمريكيُت أكثر من األمريكيُت مر الذي جيعل من الربيطانيُت حسب بعض احملللُت للواليات ادلتحدة األمريكية، األ
 ".أنفسهم

 اتالتهديد هحول ربديد طبيعة ىذإال أن ىناك اختالفات كبَتة  ةمشًتك ترغم أن دول االرباد األوريب تواجو هتديداف
جاءت السياسات األوربية االنفرادية لتًتجم  . وذلذااوالوسائل الفاعلة دلواجهته ا، وربديد طرق التعامل معهاومصادرى

عل أمن الدول ذبأن اتفاقية "شنغن" اخلاصة بالتنقل بُت الدول األعضاء يف االرباد األوريب  علماىذا االختالف. 
غَت متجاورة  األعضاء مًتابط، فأي هتديد ديس دولة واحدة سيؤثر يف هتديد أمن الدول األخرى حىت ولو كانت

 .جغرافيا

مبدأ الوطنية يف السياسات  تأكيدعدة قضايا دولية، وبالتايل اك حاالت واضحة من االنشقاقات الوطنية بشأن هنف
 أنلقول كما أنو الزال الوقت مبكرا لاخلاصة،   مصاحلهامعظم الدول ليس لديها النية للتنازل عن فاخلارجية األوربية. 

ال تزال ىناك درجة كبَتة من االختالف بُت السياسات اخلارجية ف، ن بالفعلموجودا "ادلشًتك" لسياسة اخلارجية واألمنا
  .6 الوطنية وعدم القدرة على التعريف العملي للسياسة اخلارجية األوربية ادلستخدمة

إىل ذبديد اجلهود أحيانا فشل السياسة اخلارجية يؤدي أن  من الواضح وبغض النظر عن اختالف ادلواقف األوربية،     
ىذا يعتمد من خالذلا  ،سياسة مكافحة اإلرىاب الدويل تشكل منوذجا دلدى أمهية الدور األوريبفقد باتت  .نيف التعاو 
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طرح يف  ليس باجلديد حيث فالتعاون يف رلال مكافحة اإلرىاب بُت الدول األوربية .ادلقاربة التكاملية لألمناألخَت 
وجدت معاىدات إقليمية هتدف إىل الوقاية من اإلرىاب  وقد، منذ السبعينيات من القرن العشرين إطار اجمللس األوريب

أدوات فعالة نسبيا  تعترب ادلعاىداتعلما أن ، 2866ة سنة ربمومعاقبة مرتكبيو مثل ادلعاىدة األوربية لقمع اإلرىاب ادل
  .7 وقف سبويل ادلنظمات اإلرىابيةو يف مكافحة اإلرىاب من خالل تشجيع ادلزيد من التعاون يف قمع 

حيث  ،إطار السياسة اخلارجية واألمنية ادلشًتكةيف رلموعة من اإلجراءات ومع تطور اإلرباد األوريب تبٌت ىذا األخَت 
اإلسًتاتيجية األوربية لألمن اليت تبناىا اجمللس األوريب يف يف إطار  أصبح اإلرىاب حاليا جزءا من التهديدات ادلصنفة

اتيجي حول ربديد رؤية مشًتكة لألمن األوريب يف مواجهة التهديدات عربت عن مفهوم اسًت ، واليت 1002ديسمرب
 .8باخلارجية مع تقوية التعاون ادلتعدد األطراف دلكافحة اإلرىا

بدأ تطبيق عدد من اإلجراءات األمنية يف  خاصة بعد تفجَتي مدريد ولندن، ومواكبة مع ادلشاركة األوربية   
النموذج األوريب نفسو عرب تارخيو ادلعاصر يتمثل أساسا يف قناعتو بأن الواقع  "ولعل أبرز ما قدمو .الداخل األوريب

السياسي واالجتماعي ىو الذي يشكل باألساس أي ظاىرة سياسية، وبالتايل فإن العنف السياسي ال ينظر إليو باعتباره 
 .20يكون تقريبا اخليار الوحيد" إمنا ىو باألساس نتيجة واقع دفعو يف كثَت من األحيان إىل أنو فقط خيارا عقائديا 

ذلذا يرى اإلرباد األوريب أن ىناك واقعا يتغذى منو اإلرىاب سواء تعلق األمر بالوضع االقتصادي، أو االجتماعي، أو 
دلعظم ىذه التهديدات األمنية حددىا  ُتجذري ُتفحسب اإلرباد ىناك سببالسياسي الذي تعيشو بعض اجملتمعات. 

 : 22يف

 إىل التنمية االقتصادية.  راالفتقا •  
 غياب الدديقراطية. •  

اإلرىابيُت ىم ضحايا بيئتهم االجتماعية، والسياسية، واالقتصادية، ذلذا ال  وعلى ىذا األساس يرى أغلب احملللُت أن
اتيجية ديكن مواجهة اإلرىاب بسهولة بل جيب اعتماد اسًتاتيجية طويلة ادلدى تأخذ بعُت االعتبار ىذه البيئة. فإسًت 

ضد اإلرىاب جيب أن تشمل وسائل ذات تأثَت إجيايب، ذلذا جيب أن تشمل اخليارات األوربية ادلتوسطة والطويلة ادلدى 
  :21ما يلي
  اإلسرائيلي ألهنا تساىم بشكل أو بآخر -حل النزاعات، مثال يف الشيشان، ويف كشمَت، وحىت الصراع العريب

 يف وجود اإلرىاب.
  اليت تتسبب يف وجود اإلرىاب العابر  22شرعي لسلطة الدول، أو ما يعرف بـ "الدول الفاشلة"مساعدة البناء ال

 للحدود.
 ادلساعدة التنموية وقضية العدالة، فليس كل اإلرىابيُت فقراء لكن الفقر يتطور من خالل التهميش.  
  ل ثقافية سلتلفة، لذا جيب أن احلوار الثقايف أو حوار احلضارات، وىو مهم ألوربا كوهنا تضم مواطنُت من أصو

 يكون ىناك تعايش بُت الثقافات.
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القوة العسكرية ال ديكنها أن تلعب دورا يف مكافحة اإلرىاب الدويل خاصة ىذا وإن دل على شيء فإمنا يدل على أن 
سة اليت بأن السياأكدت  أحداث سبتمرب وأن ىذا األخَت ليس لو قاعدة واضحة أو إقليم معُت ينطلق منو، كما أن

 .ضمن األمنأو ت قق االستقرارربن أديكن ال  دبا يف ذلك التكنولوجيا ادلتطورة العسكرية  تركز حصرا على الوسائل
مواجهة  يفأي  ،للمشاركة يف ادلسؤولية عن األمن العادليوبالتايل ىناك آليات ديكن أن تفتح اجملال أمام اإلرباد األوريب 

آلية من اآلليات األساسية اليت يعتربىا باتت قضية ترسيخ الدديقراطية  عليوو  العسكرية. التهديد اإلرىايب بالوسائل غَت
 من عوامل ربقيق األمن الدويل. لتحقيق االستقرار وعامال اأساسي اشرطاإلرباد األوريب 

 تشجيع الديمقراطية:ثانيا: دور اإلتحاد األوربي في       
     

باعتبارىا عنصرا أساسيا يف سياستو  الدديقراطية بتشجيع التسعينات منذ أوائلشغالو لقد أبدى اإلرباد األوريب ان     
وذلك يف إطار بنود االتفاقيات  حقوق اإلنسان والتعددية وسيادة القانونالدفاع عن  على الًتكيز ، إضافة إىلاخلارجية

     مع الدول األخرى.
سبتد جذوره يف ىوية االرباد األوريب كمجتمع للقيم الدديقراطية، ب ما يراه األوربيون والبد من اإلشارة ىنا إىل أن مفهوم الدديقراطية حس

أنو "من ادلؤكد أن أوروبا تفخر بأن أول ذبربة  1004"فالَتي جيسكار ديستان" يف الربدلان األوريب يف  فقد صرح
 . 23خذت عن إحدى اللغات األوربية"دديقراطية نشأت فوق أرضها وأن رلمل ادلفردات الدديقراطية العادلية تقريبا أ

تأسست على مبادئ الدديقراطية واحلرية واحًتام حقوق اإلنسان واحلريات "ماسًتخيت" معاىدة إضافة إىل أن     
وعليو اعترب نظام حقوق اإلنسان جزءا من  األساسية وسيادة القانون وادلبادئ اليت ىي مشًتكة للدول األعضاء.

ل محاية البشر من انتهاك حقوقهم األساسية يف احلياة والكرامة واحلرية خاصة وأن العمليات مكافحة اإلرىاب من خال
. ويف نفس السياق أكد 24اإلرىابية ال تعدو أن تكون انتهاكا للحقوق اإلنسانية األساسية مثل احلق يف احلياة واألمن

عن وجود توازن بُت "ضرورة ردع  1002ديسمرب  6و 5يف  (JAI)رللس العدالة والشؤون الداخلية األوريب 
ذلذا يعترب االرباد نشر الدديقراطية استجابة  .25التهديدات اإلرىابية بفعالية وضمان احلريات واحلقوق األساسية"

للحد من ظاىرة اإلرىاب  للتحديات األمنية اجلديدة، وأن ترسيخها يعترب أولوية يف السياسة اخلارجية لالرباد األوريب
   .ضا يف ذلك استعمال القوة إلدخال تغيَتات دديقراطية على بعض األنظمةالدويل معار 

 :26يرى اإلرباد األوريب أنو جيب اعتماد مقاربتُت لًتسيخ الدديقراطيةوبناء على ىذا      
القانون  إلدخال سيادةمؤسسات الدولة و حلكومات اموجهة حنو التغيَت من األعلى إىل األسفل(: أوال: ادلقاربة التنازلية )

 تعزيز الدديقراطية.تلعب دورا مركزيا يف  اليت النخبة السياسيةإضافة إىل  ،وفصل السلطات وادلساءلة واحلكم الراشد
)التغيَت من األسفل إىل األعلى(: موجهة للمجتمع ادلدين من أجل تشجيع التغيَت السياسي  ثانيا: ادلقاربة التصاعدية

للمهاجرين ومنظمات حقوق اإلنسان  احمللية ومشاريعل األول من مشاريع اجملتمعات وتأييد اجلي ،على ادلستوى الشعيب
 ، أيوترقية الدديقراطية انطالقا من القاعدة تعاون اجملتمع ادلدين ، وبالتايلوحقوق ادلرأة وادلنظمات غَت احلكومية

فدينامية اجملتمع ادلدين  ،ؤيدة للدديقراطيةاستهداف ادلنظمات االجتماعية والثقافية واالقتصادية واجلمعيات واحلركات ادل
 . تكمن يف التوعية السياسية للمواطنُت
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 :تعزيز الدديقراطية تتمثل يف تبناىا اإلرباد األوريب يف رلال اتمبادر  ويف ىذا اإلطار، ديكن القول أن ىناك عدة       
 European Initiatives for) المبادرة األوربية لدعم الديمقراطية وحقوق اإلنسان.1

Democracy and Human Rights) هتدف ىذه ادلبادرة إىل تعزيز 2883من الربدلان األوريب سنة  دعوىب ،
سمح بأن توجو حيث ت حقوق اإلنسان وتطبيق الدديقراطية يف الدول األخرى وسبويل نشاطات ادلنظمات غَت احلكومية،

-1004يف ولقد أطلقت ىذه ادلبادرة  .البلدان الشريكة موافقةطلب  دون األموال مباشرة إىل شلثلي اجملتمع ادلدين
 :27أربع أولويات زلددة على النحو التايل 1005

ألداء الفعال للمحكمة اجلنائية الدولية وغَتىا، وإلغاء عقوبة لسبويل التدابَت ادلعنية و تعزيز العدالة وسيادة القانون • 
 .حقوق اإلنساناإلعدام وتعزيز اآلليات الدولية للدفاع عن 

م األموال من أجل تعزيز منظمات اجملتمع ادلدين يف رلال الدفاع عن حقوق اتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان واستخد• 
  .ومكافحة التعذيب ،ةالضعيف الفئات

 ىذه األموال لتعزيز العمليات االنتخابية الدديقراطية وتعزيز أساس للحوار ماتعزيز العملية الدديقراطية واستخد• 
  .الدديقراطي يف اجملتمع ادلدين 

تعزيز ادلساواة والتسامح والسالم وادلساواة يف ادلعاملة بُت األفراد، دبا يف ذلك األشخاص ادلنتمُت إىل األقليات، • 
 واحًتام حقوق الشعوب األصلية.

الدول ادلستقلة البلقان و  دول  خاصة يف ،العامل يف مجيع أحناء الدديقراطية وتوطيدىااذلدف من ىذه ادلبادرة تعزيز كان و 
 .الدديقراطية واحلكم نوعية يف اختالال تعاين حسب االرباد  ادلناطق آسيا، ىذه جنوبو  والبحر األبيض ادلتوسط حديثا

ىذه ادلبادرة تعكس الطابع العادلي للدور األوريب، فإن ىناك مبادرات أوربية إقليمية تشمل رلموعة من  وإذا كانت   
أخذت حيزا كبَتا من اىتمامات اإلرباد خاصة منطقة ادلغرب العريب واليت  ،ادلوجهة دلنطقة جنوب ادلتوسط ادلشاريع
" لويس مارتينيز"ففي دراسة قام هبا الباحث  والتحول الدديقراطي. من أجل تفعيل عملية اإلصالح السياسي ،األوريب

حيتاج إىل تنفيذ  االستقرار، مشَتا يف ذلك بأن رىابالدديقراطية أداة فعالة دلواجهة خطر اإل أكد فيها على أن
إن مل يكن وراءىا قادة بدول ادلغرب العريب تفشل  االقتصاديةوحىت اإلصالحات  إصالحات دديقراطية عميقة إلسناده،

ف ادلعلنة مع تأكيد األىدا مارتيناز اخليار الدديقراطي جحر وي. 28هنم مـنتخبون دديقراطيا"كو   ن بادلصداقيةو شرعيون "حيظ
 :10احملاور التاليةانطالقا من  من طرف اإلرباد األوريب

 اإلرىايبالتهديد جهة وادلالدديقراطية، باعتبارىا اإلطار السياسي األقدر  فعالية. 
  واالجتماعية يف ادلغرب العريب من أجل مواجهة البطالة،  االقتصاديةللتنمية شلرا إجباريا ضرورة الدديقراطية بوصفها

   صفوف الشباب واإلستفادة من التغَتات الدديغرافية.خاصة يف
  .تفوق الدديقراطية بصفتها الالّزمة للخيارين السابقُت، خاصة يف رلال مكافحة اجلردية 
  الذي تتطلع إليو شعوب ادلنطقة. اإلقليمي التكاملو  رقية التعاونيف ت الدديقراطية دور 
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ألوريب حسب البعض، ينطوي على االنطالق من العادلي لتحديد احمللي، أي وعلى ىذا األساس يبدو أن مسار العمل ا
من العام إىل اخلاص، ىذا شكل آخر من أشكال النظر يف نشر الدديقراطية عرب العامل، وىو اخليار البديل الواقعي 

ة مشروعا عادليا يشمل اجلديد اليوم لكي خيوض "احلرب على اإلرىاب"، إضافة إىل أنو السبيل الوحيد جلعل الدديقراطي
 .12العامل كلو بالفعل

 

 األوربية اإلقليمية لتفعيل الديمقراطية: اتر دابالم.2 

من خالل ما سبق ذكره فإن اإلرباد األوريب حباجة إىل بناء زليط جواري مستقر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا      
من خالل  ،األمن ذلم رأمن من جَتاهنا أو تصديالَتاد الاستإما  :خيارينأمام أوربا حيث باتت  لتعزيز أمنو اإلقليمي،

مجلة من ادلشاريع كان اإلرباد قد طرحها وال يزال يف إطار ترقية وتعزيز التعاون مع الشركاء دلواجهة التهديدات 
 "ادلشًتكة" خاصة يف منطقة ادلتوسط. 

 (The Barcelona Process): مسار برشلونة - أ

تؤثر حتما على أمن االرباد  ادلتوسطشهدىا العامل فإن كل التوازنات اليت ربدث يف منطقة يف ظل التطورات اليت ي     
 .األوريب، األمر الذي جعلو يسعى جاىدا من أجل التأثَت يف التطورات اليت تشهدىا ىذه ادلنطقة دبا يضمن مصاحلو

ت، واليت مت اإلعالن عنها بعد انعقاد مؤسبر من أىم ادلبادرا برشلونة أو ما يعرف بالشراكة األورومتوسطية سارعترب ميو 
الثالثة اليت تغطي  احملاور تشمل ىذه ادلبادرةدببادرة من االرباد األوريب،  2884نوفمرب  17-16برشلونة يومي 

رلموعة كاملة من العالقات بُت االرباد األوريب وجَتانو يف اجلنوب: الشراكة السياسية واألمنية، والشراكة االقتصادية 
 والشراكة يف الشؤون االجتماعية والثقافية واإلنسانية. ،وادلالية

كالدديقراطية وحقوق اإلنسان من خالل   ،وقد حاول االرباد األوريب ربط الدول ادلشاركة يف مؤسبر برشلونة بالقيم الغربية
الذي يتبع (، و 2000إىل  1995من ) MEDA1 ملـرنامج عـار بـمية يف إطـلية وإقليـشاريع زلــويل مـسب
  .11(2005إىل  2000من ( MEDA2 ــب

أصبحت مسألة ، وبالتايل لالرباد األوريب الشاملاألمٍت بعد اللذلك فإن الشراكة األورومتوسطية تعكس إىل حد كبَت 
أن فرض النموذج الدديقراطي ومحاية احلريات األساسية ربظى بأولوية ادلؤسسات األوربية السيما الربدلان األوريب، كما 

ومنع امتداد نفوذ  ،الدعم االقتصادي األوريب لدول جنوب ادلتوسط يهدف إىل ربقيق االستقرار السياسي بادلنطقة
 1004ولقد مت التأكيد رلددا سنة  احلركات اإلسالمية اليت يتخوف االرباد األوريب من إمكانية وصوذلا إىل السلطة.

توسط من خالل تعزيز التعاون أكثر قوة دبا يف ذلك إنشاء "آلية على دعم الدديقراطية وحقوق اإلنسان يف منطقة ادل
 12 احلكم الراشد"
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الًتكيز على النقاط ذات االىتمام األكرب من خالل  ،أن يكون العبا عادليا يفيطمح األوريب االرباد ىذا ما جعل 
 نهناية العقد األول من القر  مع واحدا من التغَتات يف السياق االسًتاتيجي الدويل و ما يعتربوى اإلقليمي،لألمن 

 .الواحد والعشرون

  :( (The European Neighborhood Policy سياسة الجوار األوربي-ب       

انتهج االرباد سياسة جديدة حيث أصبحت  ،دول 20ليضم  1003بعد عملية توسيع االرباد األوريب سنة      
وقد مسيت ىذه   با على رأس قائمة أولويات السياسة اخلارجية األوربية.العالقات مع دول اجلوار الشرقية واجلنوبية ألور 

االستقرار ، وبالتايل ربديد الدور الذي جيب أن يقوم بو االرباد األوريب يف ترتيبات بناء "بسياسة اجلوار األوريب"السياسة 
يدعو لسياسة اجلوار األوربية الستخدامها  ويف ىذا اإلطار اعتمد الربدلان األوريب تقريرا  .13األمن الداخلي ذلذه الدولو 

كأداة قوية لتعزيز الدديقراطية وحكم القانون يف البلدان اجملاورة لالرباد األوريب، وبالتايل أصبحت سياسة اجلوار األوريب 
تدعم اإلصالحات السياسية  واحدة من أحدث سياسات االرباد األوريب يف إطار العالقات اخلارجية، حيث

إىل  دف سياسة اجلوار ىذههتو ية يف البلدان اجملاورة ألوربا كوسيلة لتعزيز السالم واالستقرار يف ادلنطقة بأسرىا. واالقتصاد
  :14تغطية أربعة رلاالت عمل تتمثل فيما يلي

 تعزيز سيادة القانون والدديقراطية واحًتام حقوق اإلنسان. • 
 تشجيع اإلصالحات االقتصادية.• 
 لتماسك االجتماعي. تشجيع العمالة وا• 
   .التعاون يف أىداف السياسة اخلارجية الرئيسية مثل مكافحة اإلرىاب وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل •

 ومن وجهة النظر األوربية فإن سياسة اجلوار األوربية توفر أساسا لبناء التزام متبادل بالقيم ادلشًتكة مثل:     
سياسة ف. 15اقتصاد السوق والتنمية ادلستدامة" ومبادئدة القانون واحلوكمة السليمة وسيا اإلنسان"الدديقراطية وحقوق 

االرباد  إسًتاتيجيةجزء من ك يف دول اجلوار االندماج االجتماعي واإلصالح الدديقراطي تركز على اجلوار األوربية
 حلد منوا حنو أوربا هاجريند ادلتزايدة من ادلاستيعاب األعداإضافة إىل زلاولة ، األوريب لتعزيز األمن يف البلدان اجملاورة

وردبا قد يفضي اإلتصال بُت ىذه الدول إىل  فمتطلبات األمن تستدعي ترتيبات متعددة األطراف .مفهوم االغًتاب
، قائم على التوافق ادلشًتك يف القيم تعددي" رلتمع أمن" Karl Deutsch  "كارل دويتش" إنشاء ما أطلق عليو

  .بُت عدة  دول  إطار من الًتابط األمٍتاألساسية يف 
 

 : ( Union for the Mediterranean) اإلتحاد من أجل المتوسط-جـ

 ةلييو ج 22إن إصرار االرباد األوريب على ادلسامهة يف الًتتيبات ادلتعلقة دبنطقة ادلتوسط جعلو يتبٌت مشروعا يف      
  ةبعد عدو  "نيكوال ساركوزي" ربت تسمية "اإلرباد ادلتوسطي" اقًتحو الرئيس الفرنسي ،يكمل مشروع برشلونة 1007

اذلدف منو خلق إطار ، 16حول "االرباد من أجل ادلتوسط" مشًتك لقمة باريس بيانإىل صياغة   التوصلتعديالت مت
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شلثال  32ل البيان ادلوقع من قبىذا ويف حقيقة األمر  للتعاون اجلماعي بُت الدول ادلطلة على البحر األبيض ادلتوسط.
ىو نسخة عن بيان برشلونة، حيث يًتجم التزاما حازما لصاحل السالم والدديقراطية واالستقرار اإلقليمي واألمن من 

. ومن بُت أىم ما سبت اإلشارة استمرار مسار برشلونة لكن بوسائل أخرى أي ،اإلقليميُت واالندماجخالل التعاون 
 :17إليو

  االنتشار النووي وادلراكمة ادلفرطة لألسلحة التقليدية."التدابَت العملية من أجل منع 

  اإلجراءات الرامية إىل تعزيز "الدديقراطية والتعددية" وإىل "اإلحًتام الكامل حلقوق اإلنسان، دبا فيها حقوقو
تمع" االقتصادية واالجتماعية والثقافية وادلدنية والسياسية"، وىنا يشار بشكل خاص إىل "دعم دور ادلرأة يف اجمل

 و"احًتام األقليات" و"احلوار الثقايف".

 اإلسرائيلي وادلفاوضات بُت سورية وإسرائيل.-دعم عملية السالم الفلسطيٍت 

  إدانة اإلرىاب بأشكالو ومظاىره كافة، حيث يعلن ادلوقعون "تصميمهم على التنفيذ الكامل لقانون مكافحة
تشار اإلرىاب"، ويذكرون بأهنم يرفضون بالكامل زلاوالت اإلرىاب" و"التأثَت يف العوامل اليت تساعد على ان

 ربط أي دين أو ثقافة، أيا كانا باإلرىاب".
اإلرباد سعي  ، ومن جهة أخرىدول البحر األبيض ادلتوسط بُتاإلقليمي  التعاون أمهيةتعكس من جهة ىذه ادلشاريع 

واجهة ادلشاريع األمريكية مثل "الشرق األوسط الكبَت"، ادلختلفة وفق اسًتاتيجية شاملة دل شاريعادل ىذه لتوظيف األوريب
 عملية برشلونةلإعادة اذليكلة  يطرح مشروع االرباد من أجل ادلتوسطبطبيعة احلال و  وبالتايل إبقاء ادلنطقة يف دائرة نفوذه.

من اذلجرة  األمنتوفَت  ىلإ أوربا ربتاجفعلى سبيل ادلثال مشًتكة للسالم واالستقرار واالزدىار، خللق منطقة  اليت تتطلع
العنف يف  جزء منها اليت يتمثل اإلقليمية تداعياهتااليت ال ديكن السيطرة عليها من جنوب البحر ادلتوسط ومن امتداد 

 نتيجة للفشل السياسي واالقتصادي. 
 نقل أمنية مشروع بديل إلعادة صياغة خارطة سياسية إن مل تحضَتل سيستعداإلرباد األوريب ومن دون شك أن     

سبتمرب  22خاصة وأن أحداث  دبنطقة جنوب ادلتوسط إذا ما فشلت ىذه ادلبادرات يف ربقيق األىداف األوربية،
حيث بات ىناك ما يعرف بـ "تنظيم القاعدة يف بالد  ،يف الساحل اإلفريقي جديدةقد شكلت بيئة أمنية  1002

سي من خالل تشجيع الدديقراطية شرط أساسي لتحقيق االستقرار ادلغرب اإلسالمي".  ذلذا بات ربقيق االستقرار السيا
 بقدر ما ىو، تشارك من خالذلا سلتلف فواعل اجملتمع ادلدينخلق أنظمة دديقراطية ليس  من ىذا اذلدفغَت أن األمٍت، 

  .األوربية بادلنطقة صاحلادلإجياد أنظمة سياسية موالية، ربافظ على 
ىل ىناك توافق بُت ربقيق األمن  ،مستقبل السياسة الدديقراطية األوربيةيت تواجو الادلشكلة الرئيسية لكن      

 ؟يف السياسة األوربية ك ىدف يطغى على اآلخراأن ىن ؟ أموتشجيع الدديقراطية
 يرغب يف أن رباداإلف تعترب سياسات اإلرباد األوريب استجابة منطقية للمشاكل األمنية احلقيقية اليت تشكلها ادلنطقة،

فاألوربيون يعيدون بشكل ما  ،وقد يسعى كذلك إىل تعميم مشروع القيم اليت يصفها بأهنا عادليةيتصرف كقوة معيارية 
، الذي يشَت إىل رلموع احلقوق والواجبات و"ادلكسب اجلماعي" Cosmologie Localeخلق مبدأ الكونية احمللية 

مستقال عن العامل، أي احًتام ادلعايَت والقواعد اخلاصة اليت فاإلرباد األوريب يعمل وفق منطقو اخلاص دون أن يكون 
  .18تتوقف صالحيتها عند حدوده
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مجيع ادلبادرات البعد األمٍت متأصل يف واجلدير بادلالحظة أن ادلعضلة األمنية ال زالت ربكم العالقات األورومتوسطية، ف
بطبيعة  ىذا يتوقف .زليطو اإلقليمي احمللي لتعزيز االستقرار يف ، باعتبار االرباد األوريب ادلمثل الوحيداإلقليمية األوربية
ادلشاكل على استيعاب  حىت يف ضوء غياب سياسة أمنية أوربية مشًتكة وفعالة رباد األوريبعلى قدرة اإل احلال

 اإلقليمية.  هديداتوالت
 

     
 ثالثا: اآلليات األوربية لتعزيز الديمقراطية:       

 
يعتمد عدة وسائل من أجل إرساء الدديقراطية  و المتصاص العجز العسكري، يو أن االرباد األوريبشلا الشك ف    

ادلساعدات االقتصادية وما يرتبط هبا  للقضاء على اإلرىاب الدويل، سواء كانت الوسائل سياسية أو اقتصادية. وتعتربو 
وريب، واليت تشكل حسبو عوامل ربفيز لإلصالح سياسية من أكثر األدوات ادلعتمدة من طرف اإلرباد األ مشروطيةمن 

 ديكن تصنيفو . ةادلستهدف الدولالتدخالت العسكرية كشكل من أشكال اإلكراه ألهنا تنتهك سيادة  اتارك السياسي
  ، وادلتمثلة أساسا يف:لتأثَت يف السياسة الدوليةل دوات يف فئتُت واسعتُتاألسلتلف 

 :االقتصاديةالمساعدات  .1

إىل فًتة الستينات من القرن العشرين، من خالل الدور االقتصادية  ىتمام األوريب دبجال ادلساعداتالود ايع        
واليت تشهد إصالحات   ناميةالذي كانت تقوم بو اجلماعة األوربية، أي يف منح ادلساعدات ادلالية والتقنية للدول ال

ويعترب االرباد األوريب ادلانح األول للمساعدات الدولية، . تهالمسامهة يف تنميلىيكلية يف اجلانب السياسي واالقتصادي 
ىذا ما يؤىل االرباد  .20% من رلموع ادلساعدات العامة للتنمية يف العامل50يف هناية التسعينات حوايل  شكلحيث 

أن الدول  ية خاصة وأنو يعترب قوة اقتصادية عادلية، ضف إىل ىذادولاألوريب للمسامهة بشكل فعال يف الشؤون ال
. البنك العادليو  (G8)رلموعة الثمانية و األعضاء يف االرباد األوريب تعترب من ادلمثلُت الفاعلُت يف صندوق النقد الدويل 

ويف  لعديد من الدولايف  ادلساعدات االقتصادية اعتمدىا االرباد كوسيلة لتشجيع التحرر السياسي وتوطيد الدديقراطيةف
والشرق األوسط، إضافة إىل دول شرق ووسط أوربا،  إفريقيا وجنوب ادلتوسطخاصة لدول مناطق سلتلفة من العامل 

 .22دف مرافقة اإلصالحات االقتصادية والسياسية واالجتماعية للدول الشريكةهب عرب برامج سلتلفةوذلك 
تنوعة من اخليارات لكيفية رلموعة م ف إىل ىذه األداةاوادلالية، ويضالتقنية  أشكال ادلساعدة يف تتمثل ادلساعداتىذه 

            : 21يلي تتمثل فيماىذه اخليارات األساسية  ،اختيار وتصميم وتطبيق أدوات سلتلفة تعزيز الدديقراطية اليت تنعكس يف
 .ادلستهدف يف النشاط الفاعل الداخلي - أ

 آلية التأثَت إلحداث التغيَت.  - ب
  وتروجيها. ول أعمال الدديقراطيةوربقيق جد إدراج نظام البلد ادلستهدف يف ربديد-جـ
 توازن القوة الداخلي. -د 
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يف ظل التحوالت السياسية ، خاصة مصاحل بعض الدول األوربية خلدمةويف الواقع ىذه ادلساعدات األوربية جاءت      
 .احلرب الباردة ما بعدواالقتصادية اليت يشهدىا عامل 

ل ادلساعدات حياول إقحام دوره يف الشؤون العادلية، ويف كل ما يتعلق ىذا يدل على أن االرباد األوريب ومن خالل رلا
شد، وإبراز أن السالم واألمن واالستقرار االبعد السياسي من خالل احلكم الر  مع الًتكيز على باالستقرار واألمن الدوليُت

أن تنمو وتستمر إال يف زليط ال ديكنها  االقتصاديةيؤكد على أن ادلساعدات ، حيث من ادلتطلبات األساسية للتنمية
وىو هبذا يسعى لتفعيل دوره على  ،دولة القانون ومبادئ الدديقراطيةو اجتماعي مستقر زلًتم حلقوق اإلنسان و سياسي 

  الساحة الدولية من خالل توظيف إمكانياتو االقتصادية.
مثلما حدث  ،النظام تغيَت وحىت لدديقراطيةتعزيز وتشجيع ايف الرباد األوريب اإلجيايب ل دورال إىل البعض وقد دييل     

احتمال ف ،اليونان والربتغال واسبانياكل من يف   يف جنوب أوربا من خالل توفَت الدعم ادلعنوي والسياسي واالقتصادي
من خالل توفَت "بنية معقدة من احلوافز االقتصادية ىذه الدول عضوية االرباد األوريب كان "حافزا قويا" للتغيَت يف 

 .22لألنظمة الدديقراطية تصميم القواعد واذلياكللقوة ضغط من اخلارج  النخب السياسية . كما تشكلاالجتماعية"و 
لكن  بالنسبة لبقية الدول األوربية، ويأمل االرباد األوريب أنو ديكن تقدمي بعض احلوافز دلزيد من اإلصالح السياسي

هل قضايا الدديقراطية واحًتام حقوق ف ".معيارية" كقوة  توصداقيتعزيز مىو االرباد األوريب التحدي ادلطروح أمام 
 ؟األوربيةاإلنسان بالفعل تعد أولوية يف السياسة 

فربامج   بشكل مقنع، اديكن أن تتحول أيضا ضد االرباد األوريب إذا مل يكن قادرا على تنفيذى "الدمقرطة"سياسة إن 
 و 1002بُت عامي وعلى سبيل ادلثال   ،ىداف ادلسطرةضعيفة بالنظر إىل األنتائج كانت ذلا ادلساعدات  

على برامج التنمية  تنفقألكن معظم ىذه األموال  ،مليار أورو يف إطار عملية برشلونة  5االرباد األوريب أنفق2006
 .23اإلصالح الدديقراطيفقط على دعم  أورو مليون 10نفق أمشاريع البنية التحتية، و  تمثلة يفادلالتقليدية 

فيما يتعلق بتعزيز  اإلسًتاتيجية ادلتباينةوىو ما يؤكد  تفاوتسبيزت بال ، فإهنا تعزيز الدديقراطيةيف بُت األقاليم  ذا قارناإو 
كما أن لتعزيز الدديقراطية.   الدور األوريب مستقبل االختالف ربديا رئيسيا للبحث يفىذا بذلك يشكل و  الدديقراطية،

بشروط تسمح لالرباد األوريب بتعليق أو وقف التعاون سباما يف حالة تعثر عملية ا ادلساعدات األوربية مرتبطة أساس
الدول الشريكة حلقوق احًتام مدى  ، أياإلصالح يف البلدان الشريكة أو يف حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان

 .اإلنسان ومدى تطبيق الدديقراطية واحلكم الراشد

 المشروطية: .2

شَت إىل ربط الفوائد ادلنظورة مثل ت ، حيثباجلوانب الدوليةاستخداما فيما يتعلق األكثر  األداةادلشروطية  تعترب     
النهوض يتوجب على الدولة ادلعنية يف ىذه احلالة  .تحقيق برنامج معُتلالدعم السياسي وادلساعدات االقتصادية 

السياسية اليت ترتكز يف وم ادلشروطية تتمحور حول مفه األوريبسياسات االرباد ف، ادلبادئ وادلؤسسات الدديقراطيةب
 "كوبنهاغن"أكثر وضوحا يف معايَت حيث تبدو  ،الدديقراطية والسيما احًتام حقوق اإلنسانمفهومها العام على ترسيخ 

 .  دديقراطية تدفع الدول ادلرشحة لالنضمام إىل اإلرباد األوريب للقيام بإصالحا يفجيابيا إلعبت دورا إذ  للعضوية،
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اليت " ا" و"العصةاجلزر ب"من خالل ما يعرف  دلمارسة ضغط مباشر على اآلخرين، السياسية ستخدم ادلشروطيةتو     
عمل على ربليل تادلشروطية ف . وبالتايلمعينة إجبار الدول على تبٍت سياسة وأ إقناع االرباد من خالذلا على يعمل

لنخب واجلماىَت يف الدول لتقدمي ادلساعدة االقتصادية أي  التكاليف والفوائد والنتائج الدديقراطية من حساب عقالين،
العقوبات للتأثَت على  وأ اإلغراءاتاستخدام رلموعة متنوعة من  بإمكانواالرباد األوريب  خاصة وأنادلستهدفة 

  .24التطورات السياسية يف الدول األخرى
اخلارجية، حيث يبذل ىذا األخَت جهودا عديدة  وباختصار تعترب ادلشروطية أداة رئيسية يف سياسة االرباد األوريب

وقد تكون ىذه ادلشروطية إجيابية للتحول من القوة االقتصادية يف ادلقام األول إىل فاعل دويل ىام على الساحة الدولية. 
 . من خالل ادلساعدات أو سلبية من خالل العقوبات

وكذلك حوض البحر األبيض  يةورباألالقارة  دول نتضم كل مواليت ر رلموعة من السياسات رباد األوريب طوّ اإلف
أكثر يف عمليات التحول الدديقراطي  زلدد رباد األوريبنفوذ اإل، كما أن مشروطية إجيابية ىاجوىر يف  ، وىي ادلتوسط

نسبيا، وأن  ةعمتواضأن احلوافز االقتصادية والسياسية البديلة ادلدرجة يف سياسة اجلوار األوربية ال تزال  إىلإضافة  ،احمللي
  .25حقوق اإلنسان اليت زبًتقالدديقراطية و  غَتليس مستعدا لتحريك بنود ادلشروطية السلبية ذباه البلدان  األوريباالرباد 

 لمسامهة يف إرساء الدديقراطية؟ل االرباد األوريبما ىي احلدود احملتملة لدور  لكن السؤال ادلطروح ىنا:    
ىو من دون و  ،الالعبُت الرئيسيُت يف رلال تعزيز الدديقراطية أحد بات ديثل االرباد األوريبأن  ال بد من اإلشارة ىنا إىل

ورغم أن دوره ال يقارن بالدور األمريكي على الساحة الدولية، ، خارجية مشًتكةشك تطور ىام يف سياق هنج سياسة 
قراطية من النموذج األمريكي الذي يسعى لفرض منطو الدديقراطي على منوذج أكثر وضوحا يف نشر الددييمثل إال أنو 

وكان لدور االرباد األوريب ادلتنامي على األقل يف جواره ادلباشر قد حقق نوع من القبول  عادلية.العامل كجزء من اذليمنة ال
يف األمريكية  الواليات ادلتحدة منأكثر مرونة  وأن ىذا الدوروما يزيد من أمهية  من خالل استخدام "القوة الناعمة".

  .26، فاإلرباد قادر على جلب البديل دلفهوم "احلرب على اإلرىاب" دببدأ "التعاون اإلقليمي"اختيار األدوات
 ةسياسووفقا دلتغَت الدور، مرتبطة بضرورة تناسق الاألوربية  دديقراطيةالحول قضية اخليارات األوربية  يبدو أن    

من خالل دورىا يف  السياسة اخلارجية األعضاء يف االرباد األوريب بإمكاهنا أن تؤثر على الدولف ة،األوربي اخلارجية
ىناك رلموعة أدوار يف لكن من ناحية أخرى ال بد من التذكَت على أن . وبالتايل صنع القرار مؤسسات االرباد

وسوف يتأثر أكثر  ،ضاء وفقا ألدوار كل منهماألع وسلوك دوليتأثر برباد األوريب إل، فاةاخلارجية األوربيالسياسة 
العمل بوسائل ىو  و االربادالتحدي الذي يواجهف. هم ادلتباينةقفامو اليت تؤكدىا  الوطنية اخلارجية تهمسياس تصوراتب

فيما  خاصة واضحة إسًتاتيجيةتنفيذ من خالل  دوره العادليزيادة ربسُت و  مشًتكة،سياسة خارجية يف إطار متعددة 
  الدديقراطية. ترقية وتشجيع ق بأمهيةيتعل

دور االرباد األوريب يف الًتويج للدديقراطية، سواء كان ذلك على ادلستوى الوطٍت أو فوق الوطٍت، يتعُت عليو أن يعطي ف
أولوية قصوى إلرساء الدديقراطية ودعم ادلمثلُت الدديقراطيُت وفقا لذلك، باعتبارىا عامل ربقيق االستقرار السياسي 

الدويل. لكن االرباد األوريب يعطي األولوية العتبارات أمنية قصَتة األجل ومن الواضح أن دوره   بالتايل ربقيق األمنو 
  .27كعامل أمن يفوق دوره ادلعياري الداعي لًتسيخ الدديقراطية
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وذلك العتبارات  يف جنوب ادلتوسطاالرباد األوريب يسعى ذلندسة ادلشهد السياسي يف بعض ادلناطق خاصة دبعٌت أن 
خلق بيئة أمنية زلضة، وعلى ىذه اخللفية ديكن القول أن اإلدراك األمٍت األوريب بشكلو احلايل، أصبح أكثر تركيزا على 
 أكثر أمنا يف زليطو اجلواري مع ربطها بإسًتاتيجيات التنمية السياسية واالقتصادية حفاظا على مصاحلو احليوية.

  :خاتمة           

ربقيق  الدويل بل وحىت مكافحة اإلرىابيف إسًتاتيجية االرباد األوريب ء على ما سبق ذكره، ديكن القول أن بنا    
وسياسة خارجية  ية فعالةاتبنية مؤسسوغَت واضحة، أّوال: كونو يفتقد إىل  بطيئة تبقى يف عدة دول االستقرار السياسي

 .ال إال أهنا تتفق من حيث ادلضمون لتؤكد ادلصاحل األوربيةعدة مبادرات وإن اختلفت شكمشًتكة، ثانيا: رغم وجود 
اول استثمار قضايا الدديقراطية وحقوق ال جيب إمهال األىداف اخلفية اليت يسعى اإلرباد األوريب لتحقيقها، حيث حيف

يع شج تإلرباد األوريب يفلالدور احلقيقي إذ ال يقتصر  ة جنوب ادلتوسط،يف منطق خاصة اإلنسان لتحقيق مصاحلو
 :ادلطروح السؤال. فنطقةادلاإلبقاء على الوضع الراىن بدول  ديتد إىلالدديقراطية وتوسيع رقعة اإلصالح السياسي وإمنا 

  ؟خاصة هتديدا للمصاحل األوربية غاربيةالدول ادليف أال تشكل الدديقراطية يف الدول النامية عامة و 

 األنظمةمن جهة يتحالف مع  ،يعتمد مبدأ الكيل دبكيالُت األمريكيةحدة مثلو مثل الواليات ادلت األوريبرباد اإلف    
مع  إرىابيةاليت هتدد مصاحلو بوصفها دول  األنظمةيدين بعض من جهة و  ،الدكتاتوريةبتهمها ينفس الوقت اليت يف 

يف كتابو "ادلوجة إرىابية". فقد أشار "صامويل ىانتنغتون" ات "مجاعالدول األوربية احتضنت لوقت طويل العلم أن 
الثالثة" إىل أن دور العامل اخلارجي يف عملية التحول الدديقراطي مرتبط باعتبارات مصلحية، حيث يرى أنو:" قد تقوم 

 .28سبنع الدول من التحول إىل الدديقراطية" عناصر أجنبية باإلطاحة بالنظم الدديقراطية، أو

ليست اخليار األمثل  ا، إال أهناسًتاتيجيا سبليو الظروف الدولية اجلديدة ار خيا باتت الدديقراطيةرغم أن و ونتيجة ذلذا،     
دلكافحة اإلرىاب الدويل. حيث جيمع أغلب احملللُت على أن ىذا التهديد ال يستمد وجوده فقط من عامل غياب 

استغالل القوى من وإمنا من غياب مؤسسات القانون الدويل اليت يتوجب عليها محاية الدول الضعيفة  الدديقراطية،
 .العظمى

 

 


